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In dit bijzonder nummer 300 van uw gemeentelijke informatiekrant stellen we u 9 Jetse Helden voor. Hun dagelijkse inzet maakt 
een wezenlijk verschil op cultureel vlak, sociaal, leefmilieu, gezondheid, solidariteit,… Kortom, ze maken van Jette een (nog) aan-
genamere plek om te leven.
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Het Gemeentehuis 
Wemmelsesteenweg 100 
1090 Jette 
Tel: 02.423.12.11 

Enkel op afspraak. 
Van maandag tot vrijdag  
tussen 8.30u en 13u, uit-
gezonderd op donderdag tus-
sen 13u en 19u. 
U kan een afspraak maken 
door te surfen naar  
www.jette.be of te bellen van 
8.30u tot 13u en van 14u tot 
16u naar de volgende num-
mers: 
• Strafregister, attesten en 

certificaten: 02.423.12.60 
• Inschrijvingen, adreswijzi-

gingen en paspoorten: 
02.423.12.60 

• Identiteitskaarten en Kids-ID: 
02.423.12.95 

• Rijbewijzen: 02.423.12.58 
• Vreemdelingendossiers: 

02.423.12.57 
• Burgerlijke Stand: 

02.423.12.77 
• Sport en Kids’ Holidays: 

02.423.12.45 
• Sociaal leven en Burger-

schap: 02.422.31.24 
• Andere verrichtingen en 

diensten: 02.423.12.11 

Theodor 108 
Léon Theodorstraat 108  
1090 Jette  
Tel: 02.423.12.11 

Enkel op afspraak. 
U kan een afspraak maken 
door te bellen van 8.30u tot 
13u en van 14u tot 16u naar 
de volgende nummers: 
• Grondgebiedbeheer (Steden-

bouw): 02.422.31.48/49 
• Grondbeheer en Huisvesting: 

02.422.31.62/63 
• Andere verrichtingen en 

diensten: 02.423.12.11 
 
Het gemeentebestuur zal  
gesloten zijn op 1 en 2 no-
vember (Allerheiligen en Al-
lerzielen) en op 11 november 
(Wapenstilstand). 
 
Info: www.jette.be  
Facebook: @jette1090

H
et is ondertussen al drie jaar geleden dat u, als Jettenaar, ons het 
vertrouwen gaf om het goede bestuur van onze gemeente op ons 
te nemen, een uitdaging die kan tellen. Een bestuur op dagelijkse 
basis, maar ook op langere termijn, is een taak die anticipatie en 
vooruitzicht vergt. 

Deze halve legislatuur geldt in ieder geval als een buitenbeentje in mijn noch-
tans lange politieke carrière. Onze projecten, ons werk en zelfs onze interper-
soonlijke relaties werden namelijk danig overhoop gehaald door een 
gezondheidscrisis zonder weerga. 

De afgelopen 18 maanden ging veel energie naar het dagelijks beheer van de 
crisis: de toestand in de openbare ruimte en in onze scholen en crèches, de an-
nulering van veel te veel evenementen, de verdeling van mondmaskers, de orga-
nisatie van telewerk voor het personeel, om maar iets te noemen. Vorige maand 
nog zagen we ons genoodzaakt in allerijl de controle op het Covid Safe Ticket in 
diverse gemeente-infrastructuren te organiseren. Wanneer houdt het op? 

Dat wordt waarschijnlijk op het moment dat we voldoende collectieve immu-
niteit hebben opgebouwd via massale vaccinatie. De terughoudendheid onder 
de bevolking blijft groot, maar we moeten alles in het werk stellen – zeker in 
Brussel – om op deze ingeslagen weg verder te gaan, het is de enige oplossing. 

Dat is de reden waarom, in samenwerking met de Gemeenschappelijke Ge-
meenschapscommissie, de Vaccibus, een soort mobiel vaccinatiecentrum, sinds 
enkele weken halt houdt in onze wijken. In het stationsgebouw van Jette opent 
binnenkort zelfs een nieuwe vaccinatie-antenne. 

Maar als we verder kijken dan corona en de tijd en de energie vinden om het 
dagelijks beheer van de gezondheidscrisis even opzij te schuiven, dan zien we 
dat de afgelopen drie jaar enkele mooie projecten opgestart zijn. Ik denk hier 
bijvoorbeeld aan de heraanleg van de Jules Lahayestraat en het vervolg van het 
Duurzaam Wijkcontract Magritte, het streetartparcours, de efficiënte maar al-
lerminst evidente aanpak van de openbare reinheid en de vele inspanningen 
voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker en de herverdeling van de open-
bare ruimte. 

We kunnen niet stilstaan bij alle projecten die momenteel lopen en al zeker 
niet bij toekomstige projecten die tijdens het eerste deel van deze legislatuur 
van de grond kwamen: de heraanleg van twee cruciale verkeersassen in de ge-
meente, de renovatie van verschillende cultuurgebouwen, de komst van een re-
cypark en een kringloopwinkel, het klimaatplan, een nieuwe school, enz. 

Ondanks alles is al veel werk verzet en staan ons nog vele mooie verwezen-
lijkingen te wachten. Sommige zullen nog deze legislatuur een concrete invul-
ling krijgen, andere pas daarna. De realisatie van projecten, ze bedenken, 
concipiëren en concretiseren, vraagt tijd. Zorgen voor een verantwoordelijk be-
stuur betekent werken op lange termijn, ondanks risico’s, urgenties, electorale 
deadlines, en binnen het kader van een gezonde en evenwichtige financiering. 
Laat ons dat vooral niet vergeten.  
     

Hervé Doyen, uw burgemeester 

Een halve legislatuur  
als geen voorgaande
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Eind oktober installeerde 
de gemeenteraad een 
nieuw gemeenteraads-

lid. Julien Flandroy wordt name-
lijk gedurende 3 maanden 

gemeenteraadslid (tot eind 
2021), ter vervanging van Cindy 
Devacht die haar mandaat on-
derbreekt om ouderschapsverlof 
te nemen (lijst Ecolo-Groen). 

De volgende gemeenteraad is 
op woensdag 24 november om 
20u.

• U vindt de dagorde en  

de inhoud van elke  
gemeenteraad op 
https://publi.irisnet.be

 

Van op de banken van de Gemeenteraad - 29 september 2021

• Wijkcontract en  
Grootstedenbeleid 

• Communicatie, Participatie 
   en Informatie 
• Kwaliteit  
• Veiligheid  
• Slachtofferhulp, bemiddeling 
   en alternatieve maatregelen 
• Financiën en begroting 
• OCMW-toezicht  
• Biculturele infrastructuren 
• Erediensten

HERVÉ  
DOYEN 
BURGEMEESTER

• Patrimonium, Energie en 
   Klimaat (gebonden  
   aan patrimonium)  
• Voertuigenpark 
• Stadsaanleg 
• Beplantingen, serres en 
   gemeentelijke parken 
• Waterbeleid (rioleringen, 
   blauw netwerk) 

BERNARD  
VAN NUFFEL 
1STE SCHEPEN

• Franstalige cultuur 
• Franstalige jeugd  
   en senioren 
• Bicommunautaire  
   aangelegenheden 
• Openbare reinheid

MOUNIR  
LAARISSI 
5DE SCHEPEN

• Personeel 
• Sociaal leven en  
   burgerschap 
• Gezondheid 
• Jobhuis

JACOB  
KAMUANGA 
6DE SCHEPEN

• Stadsmobiliteit en 
   Luchtkwaliteit (gelinkt aan 
   de mobiliteit) 
• Vlaamse Gemeenschap en 
   Nederlandstalig onderwijs 
• Nederlandstalige jeugd 
   en senioren 
• Internationale solidariteit 
   (Noord-Zuid)

NATHALIE 
DE SWAEF 
7DE SCHEPEN

• Stedenbouw en  
   verwaarloosde gebouwen 
   en gronden  
• Bescherming van  
   het Erfgoed 
• Gezin en Jonge kind 

JENNIFER 
GESQUIÈRE 
8STE SCHEPEN

• Franstalig onderwijs en 
   buitenschoolse opvang  
• Huisvesting 

OLIVIER  
CORHAY 
2DE SCHEPEN

• Stadspreventie 
• Sport en Kids' Holidays  
• Handel, Economie  
   en Animatie 

BENOÎT  
GOSSELIN 
4DE SCHEPEN

• Burgerlijke Stand  
   en Demografie 
• Duurzame ontwikkeling en 
   Leefmilieu 
• Eerlijke handel 
• Coördinatie Klimaatplan en 
   Luchtkwaliteit 
• Personen met een handicap, 
   Gelijke kansen en Integratie

CLAIRE  
VANDEVIVERE 
3DE SCHEPEN

College van  
burgemeester 
en schepenen 
2018-2024

Info en contact 
www.jette.be

• OCMW- voorzitter

JORIS  
POSCHET

Permanenties:  
De leden van het College van Burgemeester 
en Schepenen hebben geen vaste perma-
nenties. Als u hen wil ontmoeten, kan u 
contact opnemen met hun kabinet voor een 
afspraak. Alle info vindt u op www.jette.be. 



Verdubbeling 'BeHome'-premie 
voor lage inkomens
Goed nieuws voor Jettenaren met een 
eigen woning, maar een eerder be-
scheiden inkomen: zij maken namelijk 
aanspraak op een verdubbeling van de 
vorige jaar ingevoerde ‘BeHome’-pre-
mie van 35 €. De aanvraagprocedure 
loopt nog tot eind januari 2022. 

 

T
wee jaar geleden voerde Jette een 
taxshift door waarbij de inkomens-
belasting werd verlaagd en de on-
roerende voorheffing verhoogd. 

Naast een inkomensverhoging, leverde die 
voor Jetse eigenaars die in hun eigen wo-
ning wonen, een 'BeHome’-premie van 35 € 
op om de stijging van de onroerende voor-
heffing te compenseren. Maar omdat deze 
premie voor sommige eigenaars met een 
laag inkomen niet volstaat om de negatieve 
impact van de taxshift te compenseren, 
heeft de gemeente nu beslist om geld vrij te 

maken voor een tweede, forfaitaire premie 
van nog eens 35 €. 

Welbepaalde inkomensvoorwaarden 
Deze bijkomende premie kan aange-

vraagd worden door: 
• alleenstaanden die in totaal minder dan 

6.000 € belastingen betalen (zie einde aan-

gifte) en een geïndexeerd kadastraal inko-
men (2021) hebben dat hoger is dan 900 €. 

• gezinnen die minder dan 6.000 € belastingen 
betalen en een geïndexeerd kadastraal inko-
men (2021) hebben dat hoger is dan 900 €. 

• gezinnen die tussen 6.001 en 10.000 € be-
lastingen betalen en een geïndexeerd ka-
dastraal inkomen (2021) hebben dat hoger 
is dan 1.450 €. 
 
Deze premie wordt niet automatisch toe-

gekend. U kan deze aanvragen per e-mail 
(prime1090@jette.irisnet.be) of per brief ge-
adresseerd aan de dienst Fibebo (Gemeen-
tebestuur – Wemmelsesteenweg 100). Voeg 
bij uw aanvraag een kopie van uw  aanslag-
biljet personenbelasting 2020 en een kopie 
van uw aanslagbiljet onroerende voorhef-
fing 2021. De deadline voor het aanvragen 
van de premie is 31 januari 2022. 
 
Meer info: 02.423.13.16
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Tevredenheidsenquête 2021
Net als vorige jaren – met uitzondering 
van coronajaar 2020 – peilt de ge-
meente Jette ook dit jaar weer naar de 
graad van tevredenheid van de Jette-
naren die een beroep doen op het ge-
meentebestuur. 

 

D
e gemeente Jette zet zich al jaren 
in om aan de wensen van de bur-
gers van de gemeente tegemoet te 
komen wat betreft de kwaliteit van 

de loketdiensten en van het gemeente- 
bestuur in het algemeen, de gemeentelijke 
informatie en de leefomgeving.  Sinds 2006 
dient de jaarlijkse tevredenheidsenquête 
hiervoor als spreekwoordelijke barometer. 

Geüpdatete vragenlijst 
Wat vind je van het onthaal aan de balie 

in de inkomhal en aan de loketten?  
Geraak je makkelijk aan de informatie die je 
zoekt? Hoe ervaar je het online afspraak 
maken? Vind je het praktisch en gebruiks-
vriendelijk? Het zijn slechts enkele van de 
vragen op de gemeentelijke tevredenheids-
enquête.  

Online en op papier 
Hoewel je de enquête in 2019 al via de  

gemeentelijke website kon invullen, heeft 
de gemeente deze onlineversie dit jaar ver-
der willen uitbouwen. Daarom loopt ze de 
hele maand november en kan je ze vinden 
via de link op www.jette.be of door de  
QR-code op deze pagina te scannen. Verder 
zal iedereen die een afspraak heeft op het 
gemeentehuis tijdens de week van 15  
november gevraagd worden om deel te 
nemen aan het onderzoek.
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Covid Safe Ticket 
Verplicht in horeca, sportclubs, op evenementen,…

O
p 15 oktober werd in het Brussels 
Gewest het Covid Safe Ticket (CST) 
ingevoerd. Dit betekent dat het 
CST verplicht moet gebruikt wor-

den voor de bezoekers en/of klanten van be-
paalde evenementen of sectoren, zoals de 
horeca, sportclubs, zorginstellingen of dis-
cotheken. Wat houdt het Covid Safe Ticket 
precies in? U ontdekt het hieronder. 

Wat is een Covid Safe Ticket? 
Zoals de naam het zegt, toont dit certifi-

caat dat u ‘coronaveilig’ bent. 
Op deze manier moet het certificaat hel-

pen om de gezondheid van de mensen te 
beschermen en het economische en sociale 
leven draaiende te houden.. 

 

Hoe kan u een Covid Safe Ticket  
krijgen? 
3 mogelijkheden: 
• U heeft een negatieve PCR-test van min-

der dan 48 uur oud of een antigeentest 
(sneltest) van minder dan 24 uur 

• U bent officieel hersteld van corona (max. 
180 dagen) 
Alle certificaten kunnen gedownload 

worden met de app CovidSafe.be. U kan het 
ook laten opsturen door te bellen naar het 
call center op 02.214.19.19. 

 

Waar moet het Covid Safe Ticket  
verplicht gebruikt worden? 
• Massa-evenementen  

(vanaf 50 personen binnen en 200 per-
sonen buiten) 

• Culturele, feestelijke en recreatieve sector 
(vanaf 50 personen) 

• Horeca 
• Sport- en fitnessclubs (binnen en vanaf 

200 personen buiten) 
• Zorginstellingen 
• Dancings en discotheken 
• Handelsbeurzen en congressen 

Onder de vastgelegde aantallen kan een 
organisator ook vrij kiezen om een CST te 
vragen. 

 

Tot wanneer geldt deze regeling? 
Het CST werd ingevoerd voor 3 maanden, 

van 15 oktober 2021 tot 15 januari 2022.

Vanaf 12 november 

Een vaccinatiecentrum  
op het Kardinaal Mercierplein  
De vaccinatiecampagne tegen het co-
ronavirus gaat ook dit najaar verder in 
het Brussels Gewest. De 65-plussers 
zijn intussen aan hun derde vaccinatie 
toe, maar daarnaast zijn er ook nog be-
hoorlijk wat bewoners die hun eerste 
vaccin moeten laten zetten. Ze kunnen 
hiervoor terecht op het Kardinaal Mer-
cierplein, in de vacci-bus, of, vanaf 12 
november, in het vaccinatiecentrum in 
het stationsgebouw. 

 

A
lle Brusselse 65-plussers zullen 
een uitnodiging ontvangen voor 
hun derde vaccinatie. Ze kunnen 
voor deze vaccinatie terecht in de 

vacci-bus op het Kardinaal Mercierplein of 

in het vaccinatiecentrum dat er vanaf 12 no-
vember geïnstalleerd wordt. 

Ook de Jettenaren die nog niet (volledig) 
gevaccineerd zijn, kunnen gratis en zonder 
afspraak in de vacci-bus terecht of in het 
vaccinatiecentrum. 

Het doel van de vacci-bus en het vaccina-
tiecentrum Mercier in het hart van Jette is 
om de Jettenaren de kans te bieden om zich 
op wandelafstand te laten vaccineren. 

Waar kan ik in Jette terecht voor mijn 
vaccinatie? 
 
• Vacci-bus 

Op 29 en 30 oktober en 6 november,  
van 14u tot 20u 
Kardinaal Mercierplein 
Zonder afspraak en gratis 

• Het vaccinatiecentrum Mercier 
vanaf 12 november 
Van donderdag tot zondag van 13u tot 19u 
In het station van Jette 
Kardinaal Mercierplein 
Zonder afspraak en gratis
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Campagne Wederzijds Respect 
Burgers en veiligheidsberoepen dichter bij elkaar brengen

 

Begin september onthulde minister van 
Binnenlandse Zaken Annelies Verlin-
den in Oudergem een muurschildering 
geïnspireerd op het beeldmateriaal 
voor ‘Wederzijds Respect’, een cam-
pagne die de relatie tussen burger en 
veiligheidsberoepen wil versterken.  

 

B
randweer bekogeld met eieren’, 
‘Parkeerwachters: ‘Verbale agres-
sie maakt deel uit van de job’’, ‘Po-
litie aangevallen met krik’, het zijn 

maar enkele van de koppen die helaas maar 
al te vaak de kranten en nieuwssites halen. 
Met de campagne ‘Wederzijds Respect’ wil 
de overheid dit soort berichten de wereld uit 
helpen door het vertrouwen tussen burger 
en veiligheidsberoepen te verhogen. 

Veiligheidsberoepen  
Eigenlijk draait de hele campagne rond 

de ultieme boodschap ‘Leer elkaar beter 
kennen en je gaat elkaar meer respecte-
ren’. Om dit te bereiken ontwikkelde het 
campagneteam een brochure en een aantal 

filmpjes die het publiek meer vertrouwd 
moeten maken met de taken en de  
opdrachten van de veiligheidsberoepen.  
Wie is wie? Wat doet een politieagent,  
gemeenschapswacht of private bewakings-
agent nu eigenlijk? Voor wat kan ik  
bij hem/haar terecht? Waar moet ik een 
klacht indienen als ik onheus behandeld 
ben? Je vindt het antwoord in de brochure 
die je kan downloaden via www.besafe.be. 

Verbinden 
Eens burger en veiligheidspersoon elkaar 

beter kennen is het tijd om te focussen op 
verbinding, dé manier om het vertrouwen 
tussen de burger en de veiligheidsberoepen 
te verhogen. Een versterking van het ver-
trouwen zorgt dan weer voor meer respect, 
wat op zijn beurt een impact kan hebben op 
het tegengaan van de agressie en het ge-
weld tussen beide partijen. En laat dat nu 
juist het opzet zijn van de hele campagne. 

Vuistje 
De campagne ‘Wederzijds Respect’ wil de 

burger en de veiligheidsberoepen dichter bij 
elkaar brengen door middel van een  

eenvoudig gebaar: het vuistje. Dit sympa-
thieke gebaar won tijdens de covidcrisis aan 
populariteit toen het als alternatief voor het 
handen schudden ingang begon te krijgen 
en is nu dus het campagnebeeld van deze 
actie geworden. Uit respect voor hun beroep 
geven we nu dus ook een spreekwoordelijk 
vuistje aan de politie, de brandweer, de ge-
meenschapswacht, de bewakingsagent, de 
treinbegeleider of de parkeerwachter… 
 
Meer info: www.besafe.be

Herdenkingssteen voor  
de Covid-slachtoffers

O p 19 november wordt in Jette een 
herdenkingssteen ingehuldigd voor 
de slachtoffers van de coronapande-

mie. Deze steen wordt geplaatst op het Kar-
dinaal Mercierplein, aan de rand van het 
Garcetpark. 

De inhuldiging zal een herdenkings-
moment vormen aan de hand van een mul-
tireligieuze plechtigheid, waarbij we zullen 
stilstaan bij alle rechtstreekse en onrechts-
treekse slachtoffers van deze pandemie.  

 
• Inhuldiging herdenkingssteen voor de 

Covid-slachtoffers 
Vrijdag 19 november om 18u 
Kardinaal Mercierplein 
rand Garcetpark

15 november 2021 
Sensibiliseringsactie 
diabetes 

H et aantal personen met diabetes 
stijgt de laatste jaren spectaculair. 
Deze ziekte houdt verband met een 

verhoging van het suikergehalte in het bloed 
en is de oorzaak van nogal wat gezon-
dheidsproblemen. Een evenwichtige voe-
ding en fysieke activiteit zijn de beste 
manieren om diabetes te vermijden. 

Een efficiënte en vlugge opsporing is be-
langrijk in de strijd tegen diabetes. U kan 
zich op maandag 15 november gratis laten 
testen in Het Gemeentehuis. 

 
• Gratis diabetestest  

Maandag 15 november 2021,  
van 8.30u tot 13u 
Het Gemeentehuis 
Wemmelsesteenweg 100
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Mobitwin zoekt vrijwilligers

R
edenen genoeg dus voor Info Viva 
om deel te nemen aan het Mobi-
twin-programma, een transport-
dienst bestaande uit vrijwillige 

chauffeurs. De missie van de Jetse centrale 
van de dienst is als go-between fungeren 
tussen de leden en de vrijwilligers om men-
sen op die manier uit hun isolement te 
halen. Het aanbod van Mobitwin is comple-
mentair aan dat van Vivamob omdat het zich 
niet beperkt tot het Jetse grondgebied en er 
geen medisch attest voor nodig is. 

Tevreden leden 
De ervaringen van de leden zijn unaniem 

positief. Zo getuigt een gebruiker: ‘Ik heb 
het echt getroffen met de persoon die mij is 
toegewezen. Hij is altijd even vriendelijk en 

helpt waar hij kan.’ Of nog: ‘Op mijn 80ste 
was het een echte lijdensweg geworden om 
met mijn caddy boodschappen te doen met 
het openbaar vervoer. Bedankt Viva voor dit 
mooie initiatief! En ik heb een grenzeloos 
respect voor de vrijwilligers die hun vrije tijd 
opofferen om ons te helpen.’  

Chauffeurs gezocht 
Vandaag lanceert Mobitwin een warme op-

roep aan kandidaat-vrijwilligers die de ploeg 
van chauffeurs willen versterken. Ben je in het 
bezit van een wagen en heb je tijd en zin om  
je nuttig te maken? Neem dan contact op om 
informatie in te winnen over hoe je deel kan 
uitmaken van dit sociaal project. Als vrijwilliger 
kan je een traject ten allen tijde aannemen of 
weigeren en bepaal je je eigen planning en be-
schikbaarheid. Chauffeurs zijn bovendien ver-

zekerd voor de ritten die ze in het kader van dit 
project uitvoeren. Je krijgt ook een vergoeding 
voor het gebruik van je wagen.  

Marc Mormont is zo’n vrijwillige chauf-
feur die met zijn getuigenis met plezier 
eventuele kandidaten definitief over de 
streep wil trekken: ‘Voor mij vormt het de 
ideale gelegenheid om mensen te ontmoe-
ten die anders nooit mijn pad zouden  
gekruist hebben. Het is een verrijkende er-
varing die je als mens gelukkig maakt.’ 

 
Ben je gemotiveerd om de Mobitwin-

ploeg te versterken? Neem dan contact op 
met het Info Viva-contactpunt of bel naar 
Charlotte Muuls (0471.833.053) of Soufiane 
Karmaoui (0471.890.883). 

 
Meer info: www.mobitwin.be

 

Het is niet voor iedereen even evident om zich makkelijk te ver-
plaatsen. Sommige mensen kunnen niet zomaar een bezoekje 
brengen aan familie of vrienden, boodschappen doen, deelnemen 
aan activiteiten of gewoon bij hun dokter langsgaan. 
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November 2021 
De vrachtwagen van Proxy Chimik 
van Net Brussel zamelt klein che-
misch afval in (onderhoudsproduc-
ten, batterijen, spuitbussen, olie, 
verf,…) op verschillende plekken in 
de gemeente. Meer info op 
www.aprg-gan.be of op 0800.981.81. 

• Kardinaal Mercierplein  
   8 november, van 17u tot 17.45u 

• H. Liebrechtlaan   
   (kant J.B. Moyensstraat)  
   13 november, van 14u tot 14.45u 

• Woestelaan 
   (O.L.V. van Lourdeskerk) 
   13 november, van 16u tot 16.45u 

• Gemeentelijke  
   Dienst beplantingen 
   (Laarbeeklaan 120 - 02.478.22.99) 
   enkel voor Jettenaren elke 

dinsdag, donderdag  
en zaterdag, van 9u tot 12u 

PROXY
CHIMIK

Openbare reinheid en veiligheid 
Camera’s tegen ongepast gedrag 

Om het groeiend aantal gevallen van on-
gepast gedrag wat betreft de openbare 
reinheid terug te dringen (sluikstorten, 
graffiti, vandalisme,…) heeft de ge-
meente Jette zich in juni van dit jaar zes 
bewakingscamera’s aangeschaft. Deze 
camera’s worden om de twee weken 
verplaatst en moeten het de dienst 
Openbare reinheid mogelijk maken om 
de kritieke plaatsen te viseren.  

 

N
a een testperiode van 4 maanden 
zal dit project van camerabewa-
king permanent uitgerold worden. 
Sinds juni heeft de dienst Open-

bare reinheid meer dan 200 pv’s uitgeschre-
ven na vaststellingen waarbij  overtreders 
duidelijk geïdentificeerd konden worden 
dankzij deze technologisch geavanceerde 
camera’s. Voortaan zal elke inbreuk bestraft 
worden met de maximale boete van 350 €. 

Beveiliging van gegevens  
Conform de Europese privacyverordening 

(GDPR) worden de beelden genomen door 
de camera’s opgeslagen op een beveiligde 
server en worden ze enkel bekeken door 
beëdigd personeel in het kader van de  
GAS-procedure.  

In het geval van een inbreuk worden de 
beelden enkel bewaard tijdens de duur van 
de procedure. De andere beelden worden 
meteen verwijderd. Bij betwisting van een 
boete heeft de overtreder wel het recht op 
inzage van de beelden.  

 
Laten we hopen dat het ontradend effect 

van deze methode de bewoners op termijn 
de nodige verantwoordelijkheidszin zal  
bijbrengen. Want vergeet niet dat we samen 
alles op alles zetten voor een schone  
gemeente! De dag dat deze camera’s  
overbodig zijn, hebben we de strijd gewon-
nen…

Wijkvergaderingen openbare reinheid 
In het kader van het Openbare reinheids-
plan 2020-2024 nodigen de dienst Openbare 
reinheid en de bevoegde schepen alle Jet-
tenaren uit op wijkvergaderingen om een 
stand van zaken op te maken over de rein-
heid in hun wijk. De volgende bewonersont-
moeting vindt plaats in december in de wijk 
Tuinen van Jette (zie kader).  

 

Tot midden 2022 zullen tal van wijkver-
gaderingen georganiseerd worden. 
Er zal dus ook een bewonersontmoe-

ting plaatsvinden in uw wijk! U kan er ideeën 
uitwisselen met de bevoegde autoriteiten 
over de volgende reinheidsthema’s: 

 
• stadsmeubilair (openbare vuilnisbakken)  
• containers  

(voor glas, kleding, en gebruikte olie)  
• sluikstorten  
• sigarettenpeuken  
• hondenpoep – hondentoiletten  
• …  

 
  

8/12: Wijk Tuinen van Jette  
Marlene Dietrichstraat • Burgemeester J.-
L. Thysplein • François Truffautweg • Luigi 
Viscontiweg • Ingrid Bergmangaarde • 
Bourvilweg • Luis Bunuelweg • Oliver Har-
dydoorgang • Gebroeders Lumièregaarde • 
Jean Gabinplein • Audrey Hepburnstraat • 
Eric Von Stroheimweg • Tom en Jerry-
gaarde • Simone Signoretdoorgang • Bur-
gemeester J. Neyberghlaan • Yves 
Montanddoorgang – Marilyn Monroegaarde 
• Alfred Hitchcockweg • Kleine Anna Mag-
nanistraat • Gérard-Philippewandelpad • 
Charlie Chaplinstraat • James Deanplein 
Burgemeester E. Demunterlaan • Stan 
Laureldoorgang • Jacques Ledouxwande-
ling • C. Vanelweg • Laurence Oliviergaarde 
Woensdag 8 december, van 18u tot 21u  
Afspraak aan het Wouterspaviljoen  
A. Woutersstraat 12 
Inschrijven gewenst via 02.423.13.17  of 
proprete-netheid@jette.irisnet.be 
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Honden aan de lijn? 
Een kwestie van veiligheid en respect 

Vergroeningsproject 
Wijkbewoners brengen kleur in hun straat

Ter gelegenheid van Autoloze zondag 
bundelden de bewoners van de Sint-
Norbertusstraat en de Ledeganck-
straat hun krachten én hun burgerzin 
om samen een feestelijk evenement op 
touw te zetten. 

 

T
erwijl de volwassenen de boombak-
ken vulden met viooltjes, lavendel, 
maagdenpalm en tal van andere 
bloemen, gingen de kinderen, onder 

het deskundig oog van een amateurkunste-
naar, aan de slag met verf en borstel om de 
Jetse dierenwereld in beeld te brengen. De 
allerkleinsten wisselden hun salto’s in het 
springkasteel af met het opfleuren van de 
openbare ruimte met krijt. De zon was van 

de partij, er waren hapjes en drankjes en na 
het aperitief schoof iedereen aan tafel om 
te proeven van zelfgemaakt lekkers, bege-
leid door muziek van lokaal pianotalent met 
een karaokeafsluiter als kers op de taart 
van deze wijkactiviteit.  

Drie weken later werden de schilder-
werkjes wat bijgewerkt en opgehangen aan 
de 20 bomen.  

 
Dit burgerinitiatief, een samenwerking 

met Quartiercultuur 2021 en de gemeente-
lijke Beplantingsdienst, kwam er na de 
vaststelling dat de boombakken meer op 
vuilnisbakken begonnen te lijken. Een op-
frisbeurt en wat bloemen zorgen voor een 
ontradend effect, zeker als ze gepaard gaan 
met een creatieve inbreng van kinderen. 

De hond is de beste vriend van zowat  
1 op 10 Brusselaars en dus verdient hij 
een plaats in het stadsleven. Maar om 
mens en dier correct naast elkaar  
te kunnen laten leven, moeten we wel 
enkele regeltjes in acht nemen.  
Zo horen honden op openbare plaatsen 
aan de lijn te lopen. 

 

O
ok al zijn ze lief en schattig en zijn 
we er dol op, niet iedereen is  
dezelfde mening toegedaan als het 
over onze viervoeter gaat. Daarom 

zijn het nog geen hondenhaters, maar  
sommige personen kunnen allergisch zijn 
voor honden of er gewoon schrik van heb-
ben. De meest schattige hond kan trouwens 
onverwacht reageren op stadsdrukte of 
bruuske bewegingen. Je hond aan de lijn 
houden is dus niet alleen respectvol en vei-
lig, het is ook verplicht! 

Behalve in hondenruimtes 
Het Algemeen Politiereglement (Art. 110) 

stelt duidelijk dat eigenaars hun dieren al-
tijd aan de lijn moeten houden, behalve op 

plaatsen waar duidelijk aangegeven is dat 
het niet moet. Net als in andere Brusselse 
gemeenten bestaan er ook in Jette namelijk 
verschillende hondenruimtes waar honden 
vrij kunnen rondlopen. Deze ruimtes zijn te 
herkennen aan een groen bordje. Je vindt 
de lijst met hondenruimtes in Jette terug op 
www.jette.be (Openbare reinheid – Een 
hond in de stad). De boodschap voor hon-
denbaasjes is dus duidelijk: de hond vrij 
laten rondlopen mag enkel in de daartoe 
bestemde hondenruimtes. Misschien moe-
ten we hier ook nog eens herhalen dat hon-
denbaasjes ook de uitwerpselen van hun 
huisdier moeten opruimen en dat ze 
daarom altijd in het bezit moeten zijn van 
een zakje. 

 
Hardleerse overtreders van het regle-

ment mogen zich verwachten aan een boete 
van 350 €, een bedrag dat hen toch op an-
dere gedachten zou moeten brengen!



10 november 2021 

Infovergadering mobiliteit  
‘Hoog Jette’

De werken voor de verlenging van 
Tram 9 zijn zo goed als klaar. Maar wat 
moet er nog gebeuren vooraleer u uw 
eerste tramrit tussen Dikke Beuk en 
het Koning Boudewijnstadion kan 
maken?Hoe ziet het busplan voor uw 
wijk er uit? Welke concrete plannen 
voorziet de MIVB? Ontdek het tijdens 
de infovergadering over de mobiliteit 
in ‘Hoog Jette’. 

 

D
e mobiliteit in Jette kende de laat-
ste jaren een grote evolutie, niet in 
het minst door de aanleg van Tram 
9. Daar waar sommige bewoners 

bij aanvang terughoudend waren over het 
project, kent de lijn tussen Simonis en de 
Dikke Beuklaan een groot succes. Niet al-
leen vormt de lijn een gedroomde verbin-
ding voor heel wat tramgebruikers, maar 
bovendien heeft ze heel wat nieuwe aan-
hangers van de zachte mobiliteit gecreëerd. 

Verlenging tramlijn en nieuw busplan 
Intussen is de verlenging van de tramlijn 

tot aan het Koning Boudewijnstadion zo 
goed als klaar. Daarenboven heeft de MIVB 
een specifiek busplan voor ‘Hoog Jette’. Dit 
alles moet bijdragen tot een efficiënt open-
baar vervoer, op maat van de bewoners. Zin 
om te ontdekken hoe het openbaar vervoer 

er zal uitzien in het noorden van Jette? Kom 
dan zeker naar de infovergadering mobili-
teit, georganiseerd door de gemeente en de 
MIVB. De vertegenwoordigers van de MIVB 
zullen er met plezier antwoorden op uw vra-
gen. 

 
Inschrijven gewenst via mail:  
mobilite-mobiliteit@jette.irisnet.be 
 
 
• Infovergadering mobiliteit ‘Hoog Jette’ 

Woensdag 10 november om 19u in de 
refter van school Dageraad 
M. Van Rolleghemstraat 12 
Covid Safe Ticket

JETTE INFO - LEEFOMGEVING10
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20 en 21 november 2021 

30 jaar Oxfam-ontbijten! 
Reserveer nu een ontbijtpakket  

Dit jaar vieren de Oxfam-ontbijten hun 
30ste verjaardag! Als dat geen uitste-
kende gelegenheid is om met familie of 
vrienden een heerlijk ontbijt te nutti-
gen in het teken van solidariteit met 
producenten van over de hele wereld. 

 

D
e gezondheidssituatie laat het nog 
niet toe om veel mensen samen te 
brengen, dus komt Oxfam-Wereld-
winkels Jette voor het tweede jaar 

op rij op de proppen met een meeneem- 
variant van hun overheerlijke ontbijten. 

Bestel voor 7/11 
De Oxfam-ontbijten zijn er dit jaar onder 

de vorm van pakketten met fairtrade- en  
lokale producten: fruitsap, koffie, thee, 
smeerpasta, confituur, tussendoorrepen en 
tal van andere eerlijke, verse en lokale pro-
ducten, zoals brood en fruit. Er zijn pakket-
ten voor 2, 4 of 6 personen (24 €/40 €/50 €). 
Je kan ze bestellen voor 7 november, ofwel 
via e-mail (nicoleetdouadi@yahoo.fr,  
te betalen via overschrijving op rek. 

nr. BE38 0682 3849 8472) of bij de Oxfam-We-
reldwinkel in Jette (Leopold I-straat 527, 
02.420.74.71 – betaling cash of met bank-
kaart). Vermeld bij de bestelling je naam, te-
lefoonnummer, het gewenste pakket en de 
plaats (Wouterspaviljoen of CBO) en datum 
(20 of 21 november) waarop je het wil afhalen. 

Klimaat en sociale zekerheid 
Net als vorige jaren grijpt Oxfam dit eve-

nement aan om zijn bewustmakingscam-
pagnes onder de aandacht te brengen van 
het grote publiek en de beleidsmakers. Met 
de recente overstromingen in Duitsland en 

België in het achterhoofd, wil de ngo de 
focus leggen op zijn volgende campagne 
over klimaatopwarming: ‘Climate justice: 
let’s do it fair’. Met de cruciale klimaattop 
van Glasgow in het achterhoofd wil deze 
campagne ons eraan herinneren dat we de 
klimaatcrisis op een sociaal en economisch 
aanvaardbare manier moeten aanpakken, 
overal ter wereld. En daarbij kunnen we niet 
om eerlijke handel heen. De opbrengst van 
deze editie van de ontbijten gaat naar een 
beurs van 5.000 euro voor het Indische am-
bachtencollectief ‘Artisan Pride’. Hiermee 
kunnen ze een systeem van sociale zeker-
heid en toegang tot gezondheidszorg voor 
hun werknemers organiseren. 

 
Bestel je pakket nu en geniet ervan, het is 
voor de goede zaak!  
 
• Oxfam-ontbijt (pakket) 

Zaterdag 20 en zondag 21 november 
Enkel na reservering voor 7 november 
Wouterspaviljoen – A. Woutersstraat 12  
CBO – Jetsesteenweg 409 
Prijs: 25 € / 40 € / 50 € 

9 en 10 november 2021 

Speelgoedbeurs 
Speelgoed, kinderboeken, babymateriaal en skikleren 

Wordt het stilaan eens tijd om de kasten 
van de kinderen leeg te maken, het 
speelgoed te vervangen of uw  
volgende skireis met het gezin voor te 
bereiden? Neem dan in november deel 
aan de beurs voor voor speelgoed, kin-
derboeken, babymateriaal en skikleren. 

 

W
ie spullen van de hand wil doen 
kan die zonder afspraak afge-
ven op dinsdag 9 november, van 
9 tot 12u en van 13u tot 17u, in 

de Gemeentelijke Feestzaal. Leden van de 
Ligue des Familles mogen 40 stuks mee-
brengen, niet-leden niet meer dan 20 stuks. 
Na de verkoop kunnen de niet-verkochte  
artikelen op woensdag 10 november, van 
19u tot 19.45u, gerecupereerd worden. 

 
Wie koopjes wil doen, kan op dinsdag 9 

november, van 19 tot 21u, en op woensdag 
10 november, van 9 tot 17u, terecht in de 
Gemeentelijke feestzaal. De niet-verkochte 
artikelen en het geld dat niet opgehaald 
werd, gaan naar een goed doel. 

• Beurs voor speelgoed, kinderboeken, 
babymateriaal en skikleren 
- Dinsdag 9 november, van 19u tot 21u 
- Woensdag 10 november, van 9u tot 17u 
Gemeentelijke feestzaal 
Kardinaal Mercierplein 10 (1ste verdieping) 
betaalparking achter het station 
 
Afgifte artikelen: dinsdag 9 november, 
van 9u tot 12u en van 13u tot 17u, zonder 
afspraak



Wijkcompost Magnolia 
Organisch afval gezocht  

Minder afval in je vuilniszakken, recy-
cleren, je buren beter leren kennen, 
tuiniers helpen aan natuurlijke mest-
stoffen voor hun moestuin, het zijn 
maar enkele goede redenen om je or-
ganisch afval naar de wijkcompost van 
de collectieve moestuin Magnolia te 
brengen.  

 

C
omposteren heeft niets dan voor-
delen. Dit ecologisch gebaar is te-
gelijkertijd ook voordelig want het 
stelt je in staat om het volume van 

je vuilniszakken te verminderen. Wijkcom-
post Magnolia levert bovendien een natuur-
lijke meststof voor de collectieve moestuin 
waar chemische meststoffen of pesticiden 
uit den boze zijn. Aarzel dus niet om op zon-
dag langs te gaan bij de collectieve moestuin 

Magnolia en van de gelegenheid gebruik te 
maken om een praatje te slaan met buren of 
de tuiniers en de moestuin te ontdekken. 
 

Wat mag in de compostbak  
van Magnolia? 
• Groenten- en fruitafval, in stukjes  

gesneden en zonder etiket 
• Kruiden (munt, koriander, basilicum, 

peterselie,…) 
• Koffiedik 
• Losse thee of theezakjes (geen synthe-

tische zakjes en zonder het nietje) 

Welk afval is niet toegelaten? 
• Vlees/vis 
• Brood 
• Gekookte of gebakken groenten  

en voeding 
• Grote hoeveelheden citrusvruchten 

• Grote pitten (avocado, mango,...) 
• Broccolistronken  
• Bloemenruikers 
• Hondenpoep of kattenvakvulling 
• Eierschalen 
 

Als je twijfelt of actief wil meewerken aan 
het project, aarzel dan niet om vragen te 
stellen aan de tuiniers of contact met hen 
op te nemen via mail naar 
magnoliagardensjette@gmail.com. 
 
 
• Collectieve moestuin en compost Magnolia  

Naast de hoofdingang van rusthuis  
Magnolia (hoek Leopold I-/Baron  
de Laveleyestraat) 
Elke zondag toegankelijk 
April-november: van 11u tot 12u 
December-maart: van 11.30u tot 12u 

28 november 

Grote weggeefbeurs CBO  
Voor solidaire en duurzame feesten

De eindejaarsfeesten komen eraan en 
het wordt stilaan tijd om aan de ca-
deautjes te denken. Maar we kunnen 
ook even stilstaan bij ons consumptie-
gedrag, door bijvoorbeeld de voorkeur 
te geven aan ‘recup’. Neem deel aan de 
grote weggeefbeurs van CBO en draag 
zorg voor onze planeet. Maar vooral 
zal u die personen helpen die ook 
mooie geschenken willen geven aan 
hun geliefden tijdens de feestdagen! 

 

O
m deel te nemen aan deze Weg-
geefbeurs ‘geschenken’, kan u uw 
weg te schenken voorwerpen bin-
nenbrengen op vrijdag 26 novem-

ber tussen 15u en 19u, bij CBO 
(Jetsesteenweg 407). Opgelet, dit is geen 
‘stortplaats’, de voorwerpen moeten als ge-
schenk kunnen dienen en moeten dus wer-
ken, in goede staat zijn en proper. We geven 

alvast een overzicht wat wel en niet aan-
vaard zal worden. 

Voor kinderen  
Wordt aanvaard: speelgoed in goede staat 

en in de verpakking, boeken, strips, ver-
kleedkledij, gezelschapspelletjes, puzzels 
(compleet), muziekinstrumenten, babyma-
teriaal (autostoel, bed, kinderwagen,…), 
kleurpotloden, verf,… 

Wordt geweigerd: kledij, schoenen, ma-

gazines, encyclopedieën, gadgets. 

Voor volwassenen  
Wordt aanvaard: romans, strips, decora-

tie, kleine huishoudapparaten, juwelen, 
vaatwerk, schilderijen of ingekaderde foto’s. 

Wordt geweigerd: Encyclopedieën, maga-
zines, oude lampen, meubels, gebroken of 
niet-passend vaatwerk. 

Op zondag 28 november kan u vanaf 13u 
gratis een voorwerp oppikken tijdens de grote 
weggeefbeurs. Iedereen is welkom. Alles wat 
niet opgepikt is door de bezoekers zal na 
afloop aan verenigingen geschonken worden. 

 
• Grote weggeefbeurs ‘geschenken’ 

- Voorwerpen binnenbrengen:  
vrijdag 26 november van 15u tot 19u 

- Weggeefbeurs:  
zondag 28 november van 13u tot 18u  

CBO  
Jetsesteenweg 407 
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2 december 2021 

Infoavond Jetse klimaatplan

N
iemand twijfelt nog aan de urgen-
tie van de klimaatproblematiek. 
Om te beantwoorden aan de Eu-
ropese en Belgische doelstellin-

gen, keurde de Jetse gemeenteraad in 2019 
de kadernota voor het ‘Lucht- en Klimaat-
plan’ goed. De bedoeling is om de CO2-uit-
stoot te elimineren, de luchtkwaliteit te 
verbeteren en een klimaatadaptatieplan op 
te stellen. 

Welke thema’s komen aan bod?  
Het Jetse klimaatplan spitst zich toe op 6 

grote thema’s. Zero-emissie Jette bindt via 
een Lucht en Klimaatplan de strijd aan 
tegen de klimaatopwarming en de luchtver-
vuiling. Groen Jette wil meer biodiversiteit 
en de natuurlijke rijkdommen beschermen. 
Eerlijk Jette bereidt de transitie voor naar 
een lokale, circulaire en verantwoordelijke 
economie. No Impact Jette gaat voor een 
draaglijke levensvisie. Inclusief Jette zet zijn 
bewoners aan om verantwoordelijke bur-
gers te worden, en Jette burgervriendelijk 

wil alle doelgroepen betrekken in de ecolo-
gische transitie. 

Waar staan we intussen? 
Het voorbereidend werk voor het actie-

plan is afgerond: tussen september 2020 en 
juni 2021 vond op verschillende plaatsen in 
Jette een campagne voor het meten van de 
luchtkwaliteit plaats, de CO2-uitstoot van de 
gemeente werd in kaart gebracht en er 
kwam een diagnose van de sterktes en 
zwaktes van de gemeente met betrekking 
tot klimaataanpassing. Verder konden de 
gemeentediensten tijdens workshops 
brainstormen rond verschillende thema’s 
om alvast ideeën te verzamelen voor het ac-
tieplan. De resultaten van al deze acties zul-
len voorgesteld worden op de infoavond op 
2 december.  

En wat nu? 
Het Klimaatplan draait rond acties waar-

bij het gemeentebestuur een rol speelt, 
maar een gemeente is slechts een van de 
vele private en publieke spelers die een im-

pact hebben op het klimaat. Daarom lan-
ceert Jette een oproep om iedereen te mo-
biliseren om ideeën voor te stellen voor het 
klimaatplan. In 2022 zullen hiervoor work-
shops worden georganiseerd rond de 6 ver-
schillende thema’s, deze workshops 
worden gelinkt aan een onlineplatform dat 
zal gelanceerd worden speciaal voor het kli-
maatplan. U verneemt er meer over via al-
lerlei mediakanalen.  

 
Kom alvast op 2 december naar de info-

avond om een voorsmaakje te krijgen van 
het toekomstige klimaatplan. We hebben 
die avond een leuke verrassing voor jullie in 
petto en we sluiten af met een hapje en een 
drankje! 

 
Meer info: dienst Duurzame ontwikkeling-
Leefmilieu – ddo@jette.irisnet.be 
02.422.31.12 

 
• Infoavond Jetse klimaatplan 

Donderdag 2 december om 19u 
CBO Jette (Jetsesteenweg 407)

 

We hadden het er al over in een eerdere editie van deze krant, Jette 
werkt sinds enige tijd aan een klimaatplan. Wat houdt het plan in, hoever 
staat het ermee, wat moet nog gerealiseerd worden en op welke manier 
worden de Jettenaren hierbij betrokken? Ontdek het op 2 december!



Jetse 
Helden
In dit bijzonder nummer 300 van uw 
gemeentelijke informatiekrant 
stellen we u 9 Jetse Helden voor.  
Deze personen zetten zich stuk voor 
stuk onbaatzuchtig in voor de  
samenleving en de medemens.  
Hun dagelijkse inzet maakt een we-
zenlijk verschil op cultureel vlak, 
sociaal, leefmilieu, gezondheid, so-
lidariteit,… Kortom, ze maken van 
Jette een (nog) aangenamere plek 
om te leven.  

Er zijn er nog veel meer mensen dan 
enkel deze 9 helden die lof verdienen. 
Onze dankbaarheid gaat ook uit naar al 
diegenen die zich vaak in de schaduw in-
zetten voor hun medebewoners. En ook 
u kan een verschil maken. Door bood-
schappen te doen voor uw bejaarde 
buur, door te helpen uw wijk schoon te 
houden, door de kinderen van  
anderstalige vrienden te helpen met hun 
huiswerk,… Kleine handelingen die een 
groot verschil maken. Samen maken we 
er een warme, solidaire samenleving 
van. 

Reeks Jetse Helden op www.jette.be 
Uiteraard telt onze gemeente meer 

dan 9 helden. Ontdek op onze gemeen-
telijke website www.jette.be onze nieuwe 
reeks over de Jetse helden, waarbij we 
maandelijks 1 held in de kijker plaatsen. 
Deze personen onderscheiden zich door 
hun inzet binnen de maatschappij, op 
cultureel of sociaal vlak, voor het leefmi-
lieu,… 

 
Ken je zelf ook een held die zich inzet 

voor Jette? Laat het ons weten via mail 
naar communicatie@jette.irisnet.be

D
os

si
er

Conservator René Magritte 
Museum en Museum voor 
Abstracte Kunst. 

Grondlegger van het René Ma-
gritte Museum en het  
Museum voor Abstracte Kunst 
in de Esseghemstraat, waar hij 
reeds meer dan 30 jaar  
onbezoldigd aan de slag is. 

Bijzonderheid:  

Heeft eveneens verschillende 
kunst- en filosofische boeken op 
zijn naam staan.

André Garitte Directeur vzw Kwa!. 

Drijvende kracht achter Jam’in 
Jette, samen met vele tiental-
len vrijwilligers 

Bijzonderheid:  

Is sinds kort ook de coördinator 
van het CBO, de nieuwe ruimte op 
de Jetsesteenweg waar ontmoe-
ting, cultuur en sociale cohesie 
hand in hand gaan.

Olivier Vanhamme
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Oprichtster en coördinatrice 
van de vzw Labolobo.  

Sinds 2014 zetten Giulia en haar 
ploeg intergenerationele pro-
jecten op touw met de  
bedoeling meer sociale cohesie 
en solidariteit te creëren. 

Bijzonderheid:  

Het project ‘Gare à Jette’ dat afgelo-
pen zomer plaatsvond in het Jetse 
stationsgebouw was een schot in de 
roos en heeft tal van mooie ideeën 
en realisaties opgeleverd. 

Giulia Sugranyes

La
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Voorzitter plaatselijke  
afdeling Rode Kruis Jette. 

46 jaar vrijwilliger bij  
het Rode Kruis Jette. 

Bijzonderheid:  

Een onmisbare pijler voor  
de praktische  steun aan  
de rusthuizen en gezondheids -
centra tijdens de coronacrisis. 

Francis Martiat 
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Werkt bij het Centre  
d’Entraide de Jette sinds 2007 
en is er directeur sinds 2014. 

Voedselpakketten, sociopro-
fessionele herintegratie,  
tweedehandswinkel Rouf, 
schoolondersteuning, taalles-
sen,… voor kansarme Jettena-
ren. 

Bijzonderheid:  

In het kader van het Duurzaam 
Wijkcontract Magritte heeft een 
tweede tweedehandswinkel van 
Rouf de deuren geopend in de Dan-
settestraat.

Thierry Dernelle

Fotograaf en goochelaar. 

Legt al meer dan 40 jaar alle 
grote evenementen in Jette en 
Brussel vast, met een gigan-
tisch foto-archief tot gevolg 

Bijzonderheid:  

Is eveneens een verwoed ver-
zamelaar van oude postkaarten  
en historische stukken van Jette.

Félicien Thiry
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Vertelster en animatrice van 
workshops voor kinderen en 
volwassenen. 

Als partner van het Duurzaam 
Wijkcontract Magritte zijn  
Béatrice en haar vzw nauw be-
trokken bij tal van creatieve, so-
ciale,… projecten waarin de 
mens centraal staat. 

Bijzonderheid:  

Als sofrologe geeft Béatrice niet 
alleen workshops relaxatie, stress- 
of pijnbeheersing, enz., in diverse 
structuren, ze past haar kennis ook 
dagelijks toe in al haar projecten

Béatrice Francq

Verantwoordelijke van de 
Jetse compostdemonstratie 

Vrijwillig meester-compos-
teerder en moestuinier sinds 
meer dan 10 jaar 

Bijzonderheid:  

Jean organiseert maandelijks  
een compostdemonstratie en  
begeleidde in het verleden ook de 
oprichting van tal van wijkcom-
posten in Jette. Verder stelt hij zijn 
compost en moestuin met plezier 
open voor scholen en crèches.

Jean Lacroix
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Runt reeds 12 jaar de  
culturele ontmoetingsplaats 
PLOEF! op de Bonaventure-
straat.  

PLOEF! vormt een unieke plek 
waar men kan genieten van 
concerten, workshops, uitwis-
selingen,…. 

Bijzonderheid:  

Ze helpen de kinderen van het  
Rode Kruis-opvangcentrum met 
(bij)scholing

Indirah Osumba
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3 december 2021 

Inhuldiging kerstverlichting 
Koningin Astridplein in een feestelijk kleedje 

T
ijdens de eindejaarsperiode wordt 
Jette traditioneel uitgedost met 
prachtige kerstverlichting. Dit jaar 
wordt deze sfeerverlichting feeste-

lijk ingehuldigd op 3 december, op het Kar-
dinaal Astridplein. 

Hou je van de kerstsfeer en de sfeervolle 
eindejaarsperiode? Zin om de nakende win-
ter te vieren? Afspraak op het Koningin As-
tridplein op de eerste vrijdag van december, 
voor een feestelijke avond om de kerstver-
lichting in te huldigen. Op het programma 
staat animatie voor groot en klein. 
 
• Inhuldiging kerstverlichting 

Vrijdag 3 december, van 17u tot 20u 
Koningin Astridplein

V
an 10 tot 12 december 2021 kan je 
in Jette opnieuw genieten van de 
Kerstmarkt op het Kardinaal Mer-
cierplein. Zin om zelf een chalet uit 

te baten of deel te nemen aan de ambachts-
markt? Meld je dan nu reeds aan bij de ge-
meentelijke dienst Animatie. 
 

De chalets van de Kerstmarkt zullen 
open zijn op : 
• vrijdag 10 december (18-24u),  
• op zaterdag 11 december (15-24u)  
• en zondag 12 december (11-18u).  
 
Een chalet huren op de Kerstmarkt kost 200 € 
voor het hele weekend + 100 € garantie. 
De ambachtsmarkt is open op vrijdag 10 de-
cember (18-22u), op zaterdag 11 december 
(15-22u) en zondag 12 december (11-18u). 

 
Geïnteresseerd?  
Schrijf u dan in via mail of telefoon: 
ela@jette.irisnet.be 
02.423.13.02

Jetse Kerstmarkt 
Oproep chalethouders en ambachtslui
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29 en 30 november 2021 
Inschrijvingen 
Kerstfeest 
 

O p dinsdag 14 en woensdag 15 decem-
ber kunnen de Jetse senioren terug 
genieten van het Kerstfeest in de Ge-

meentelijke Feestzaal. Het programma is 
identiek voor de beide namiddagdagen, met 
tweetalige spektakels. De senioren die wil-
len deelnemen aan het Kerstfeest moeten 
zich verplicht inschrijven, op maandag  
29 november van 10u tot 13u of op dinsdag 
30 november van 10u tot 13u in het bijge-
bouw van Het Gemeentehuis – Wemmelse-
steenweg 100. 
 
Meer info: 02.423.13.98 – 
cultuur@jette.irisnet.be
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Jettenaren van de wereld 

Israël 

E
en beetje dom en naïef’, zo om-
schrijft Yael Levi zichzelf, toen ze in 
1999 met een valies als enig bezit, 
aanklopte bij een jeugdherberg in 

hartje Brussel. ‘Ik wilde alles weten over 
chocolade, maar wist niet goed hoe ik dat 
moest aanpakken en waar ik daarvoor 
moest zijn. Het internet was toen nog niet 
zo alomtegenwoordig als vandaag, dus be-
sloot ik maar mijn kans te wagen in België, 
toch wereldtop op het vlak van chocolade. 
Als het verkeerd zou uitdraaien kon ik nog 
altijd naar Frankrijk of Zwitserland uitwij-
ken’, lacht ze. Ze schreef zich in bij Ceria en 
met de hulp van een woordenboek en en-
kele medestudenten die een woordje Engels 
konden – haar kennis van het Frans was zo 
goed als onbestaande – worstelde ze zich 
door de avondcursus ‘chocolaterie, pâtisse-
rie, boulangerie’.  

Tweede kans 
Het tweede hoofdstuk van Yael Levi’s 

Brusselse avontuur speelt zich een jaar 
later af, toen ze voor een of andere admini-
stratieve kwestie contact opnam met haar 
ex-vriend Yair in Israël. ‘We waren sinds 
mijn 16de samen geweest maar net voor ik 
naar Europa kwam had ik met hem gebro-
ken’, verduidelijkt ze. Haar initiatief om van-
uit Brussel een beroep te doen op hem werd 
wel de aanzet om hun relatie een nieuwe 
kans te geven. Ze bleven contact houden en 
eind 2000 kwam Yair haar opzoeken. De 
vonk sloeg een tweede keer over en hij 
keerde niet meer naar Israël terug. Een jaar 
later trouwden ze en samen bouwden ze 
hun leven verder uit, eerst in Schaarbeek en 
daarna in Jette. De afgelopen twintig jaar 
werd het Israëlische koppel ook verblijd 
met de komst van drie flinke zonen: Yahli 
(18), Yarin (13) en Yarden (12).  

Ambassadrice 
Na meer dan twintig jaar is de band tus-

sen de Israëlische Yael Levi en ons land al-
leen maar hechter geworden. ‘Ik hou echt 
van België, en meer in het bijzonder van 
Brussel’, bekent ze ootmoedig. En dat blijft 
niet alleen bij woorden, want sinds kort 
volgt ze een officiële opleiding als toeris-
tische gids. Twee jaar lang offert ze haar 
weekends op om alles te weten te komen 
over diverse uithoeken van ons land. ‘On-
langs zijn we op bezoek geweest in Brugge 
en Damme en volgend weekend trekken we 
naar de Abdij van Maredsous’, vertelt te vol 
enthousiasme, terwijl ze haar smartphone 
bovenhaalt om foto’s van een uitstapje naar 
Oudenaarde te laten zien. Ook al staat ze 
nog maar aan het begin van haar carrière 
als gids, Yael Levi mag je nu al als een ge-
dreven ambassadrice van ons Belgenland 
bestempelen! 

 

Een maand Israël 
Deze Jettenaar van de wereld mag zich 

dan wel op en top Belgische wanen, haar 
roots blijven natuurlijk in Israël, een land 
waarmee ze uiteraard nog altijd een nauwe 
band heeft. ‘Normaal gezien spenderen we 
er elk jaar een volledige maand, al heeft co-
rona daar voor het tweede jaar op rij anders 
over beslist. Zeker voor de kinderen is dat 
telkens een feest. Zo is Eilat, een badplaats 
aan de Golf van Akaba, een van hun favo-
riete bestemmingen’, geeft ze terloops nog 
mee. Bij zo’n jaarlijkse vakantie hoort uiter-
aard ook een bezoekje aan de familie na-
tuurlijk, al moeten ze daarvoor wat 
noordelijker richting Meer van Galilea en de 
Golanhoogten zijn. Maar als het van Yael 
Levi zelf afhangt, gaan ze er zich nooit meer 
definitief vestigen. Daarvoor heeft ze haar 
hart te zeer aan België en Brussel ver-
pand…

 

Yael Levi houdt van Brussel en van België, en die liefde wil ze uit-
dragen aan iedereen die de stad en het land wil leren kennen.  
Het begon allemaal met een passie voor chocolade die deze Israë-
lische goed 20 jaar geleden met haar hele hebben en houden deed 
stranden in onze hoofdstad. Vandaag is ze meer dan ooit vastbe-
sloten: ‘Ik ga hier nooit meer weg!’.

Onlangs zijn we op bezoek  
geweest in Brugge en Damme en 

volgend weekend trekken we 
naar de abdij van Maredsous.

“
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Vanaf deze maand ontdekt u alle culturele activiteiten in deze 'Culturele agenda'. Alle evenementen worden per culturele 
partner samengevoegd tot een overzichtelijk geheel. Zo vindt u in een oogopslag de leukste activiteiten voor uw vrije tijd.

STAGES AFRIKAANSE 
DANS  
Zondag 21 november,  
van 15.30u tot 17.30u 
Prijs: 20 € 
Info en reserveringen: 
0474.73.46.77 
jaminjette@gmail.com 

 
Stages Afrikaanse dans alle ni-
veaus met Alioune Ba (Senegal) 
en percussiegroep Kwa!Do You-
play? Doe de test en je bent ver-
kocht! Volgende data: 5/12, 
16/01, 6/02, 13/03, 24/04 en 12/06.   

KERAMIEK 
BETTY MOERENHOUDT  
Zondag 21 november,  
van 10u tot 18.30u  
Atelier 41 
H. Werriestraat 41 
Meer info:  
www.betty-moerenhoudt.be 
www.journeedelartisan.be  
 
Ter gelegenheid van de Dag van 
de Ambachten opent de Jetse 
keramiste Betty Moerenhoudt 
de deuren van haar atelier en 
kan je kennis maken met haar 
eigen creaties en werk van gas-
ten of demonstraties bijwonen. 
Betty Moerenhoudt creëert ge-
bruiks- en decoratieve voor-
werpen in zandsteen en 
porselein (kommen, theepotten, 
vaatwerk, vazen, fonteinen, 
sierpotten,…).  
Onder haar gasten tref je juwe-
lenontwerpers, fotografen, 
schilders, ontwerpers van zij-
den lampenkappen (demon-
stratie van Isabelle Glansdorff 
vanaf 15u).

NEDERLANDSTALIGE BIB 
KARDINAAL MERCIERPLEIN 6 
WWW.JETTE.BIBLIOTHEEK.BE 

WORKSHOP  
MACRAMÉ  
Zaterdag 4 december om 14u  
Inschrijvingen: 
bibliotheek@jette.irisnet.be 
02 427 76 07 
(vanaf 14 jaar) 
 
Deze bijzondere knooptechniek 
bestaat al meer dan 1700 jaar. 
Kom je mee ontdekken waarom 
deze handwerktechniek meer 
dan ooit de rage is? Knoop dan 
je eigen creatie tijdens dit bij-
zondere creatieve atelier. 
 

VERTELLER  
VEERLE ERNALSTEEN  
Zaterdag 13 november om 14u 
Inschrijvingen: 
bibliotheek@jette.irisnet.be 
02 427 76 07 
(vanaf 5 jaar) 
 
Veerle Ernalsteen dompelt je 
onder in haar lichtjes geschifte 
wereld van verhalen. Soms 
duister, soms grappig, soms 
sensueel, met een hoekje af of 
ronduit gevaarlijk, maar altijd 
even waarverzonnen! 
 

CONCERT  
NOCTURNE  
Vrijdag 26 november  
LA LEESTERRASSE 

Geniet mee van een uitzonder-
lijke combinatie van muziek, 
lichtspel en het beleven van 
onze gloednieuwe Plantotek. 
Deze nocturne is een samen-
werking van de Brusselse 
Franstalige en Nederlands-
talige bibliotheken en de Jetse 
academies. 
 
 

Zondag 21 november 2021 
Boekvoorstelling  
Vergeet dat onze tijd zoveel complexer 
is dan alles wat ooit voorafging 

Journaliste Tine Hens 
(MO*, Knack) voelt emeri-
tus Hoogleraar Rik Cool-

saet aan de tand over zijn 
nieuwste boek in een live inter-
view. In dit boek gaat hij op zoek 
naar de polsslag van de samen-
leving waarin we terechtgeko-
men zijn na de 
stroomversnelling van de afge-
lopen decennia. 
 
‘Vergeet dat onze tijd zoveel 
complexer is dan alles wat ooit 
voorafging - De geschiedenis 
van de wereld van morgen’ is de 
nieuwe worp van Rik Coolsaet. 
Deze Jettenaar is een expert in 
wereldpolitiek, terrorisme en 
diplomatieke geschiedenis. In 
het boek maakt hij de balans op 
van de wereld, de geschiedenis 
van het heden, in het licht van 
gisteren, met het oog op mor-
gen. De huidige gebeurtenissen, 
van de klimaatveranderingen tot 
de brutale aanslagen of de 
nieuwe technologieën, geven de 
indruk dat we unieke tijden be-
leven. Toch is het belangrijk om 
het verleden niet te vergeten. 

Ook toen doorstond de wereld 
momenten van twijfel, onvoor-
spelbaarheid en vernieuwing. 
Met kennis van zaken maakt Rik 
Coolsaet een verhelderende ba-
lans op van onze huidige sa-
menleving, waarbij hij geen 
enkel groot of gevoelig thema 
uit de weg gaat. 
 
Tijdens de boekvoorstelling in 
de Jetse bib, een thuismatch 
voor Rik Coolsaet, zal journa-
liste Tine Hens hem interviewen 
over zijn nieuw boek. Een bui-
tenkans voor al wie met open 
blik naar de maatschappij kijkt. 
 
Inschrijvingen: 
bibliotheek@jette.irisnet.be – 
02.427.76.07 
 
 
• Boekvoorstelling 

Vergeet dat onze tijd zoveel 
complexer is dan alles wat 
ooit voorafging 
Rik Coolsaet 
Zondag 21 november om 15u  
Bib Jette 
Kardinaal Mercierplein 6
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WORKSHOP  
DE WOORDFABRIEK 
Zaterdag 27 november om 14u  
Inschrijvingen: 
bibliotheek@jette.irisnet.be 
02 427 76 07 
(vanaf 6 jaar) 
 
Kom mee toveren met woorden 
tijdens deze rollercoaster van 
een workshop, begeleid door 
Villa Basta. Je wordt uitgedaagd 
om na te denken over je taal en 
en op een speelse wijze je crea-
tiviteit wakker te maken! 
 
NATUURWANDELING  
WINTER IS COMING!  
Zaterdag 4 december om 14u  
Vertrek @Bib Jette  
Inschrijvingen: 
bibliotheek@jette.irisnet.be  
02 427 76 07 
(vanaf 12 jaar) 
 
Ervaren natuurgids Joseph 
toont je hoe de natuur zich 
voorbereidt op de winter op een 
wonderlijke wandeling door-
heen het Boudewijnpark. 
 
EVENEMENT 
DAAR WORDT AAN DE 
DEUR GEKLOPT… 
Zaterdag 4 december om 14u 
 
De sint komt en hij neemt de 
dolste spelletjes, de gekste pie-
ten en zijn boek vol mooiste ver-
halen mee. En wie zoet is… die 
krijgt lekkers! 

MUZIEK  
SINT-CECILIACONCERT  
Zondag 14 november om 11.30u 
Prijs: 5 € 
Gemeentelijke feestzaal  
Kardinaal Mercierplein 10  
(1ste verdieping) 
Bij deze gevarieerde muziek, 
van ‘Hymn to the heroes’ van 
Deep Purple tot ‘Ave Maria’ van 
Waignien, komt iedereen aan 
zijn trekken. Na het concert 
opent de bar. Covid Safe Ticket 
en identiteitskaart verplicht.  
 

FIRM ARTLAB 
FIRMIN LECHARLIERLAAN 143 
FACEBOOK@FIRMBRUSSELS 
VINTAGE MARKET & MORE  
LE CABINET  
DES FIRMOSITÉS 
13 en 14 november 
 
Vintage markt (van 14u tot 20u 
op zaterdag en vanaf 12u op 
zondag) en artistieke prestaties 
rond het thema ‘identiteit’: ‘Ca-
davre-Exquis’ van Milva Ghenda 
(13/11 om 16u), Optocht van de 
exposanten (13/11 om 18u), 
‘Paola & Wet contre les forces 
du Mâle’ (13/11 om 19.30u), kin-
derworkshop maskers en kos-
tuums (14/11 van 13u tot 16u), 
Art performance (14/11 om 14u) 
en Bal Musette Swing (14/11 
van 16u tot 19u). 
 
CASA VERONICA 
TABLAO FLAMENCO 
Vrijdag 20 november om 20u 
Deuren: 19u (beperkte moge-
lijkheid tot eten) 
Prijs: 8/15/17 € 
Covid Safe Ticket verplicht 
 
Casa Veronica slaat een week-
end lang zijn tenten op bij Firm 
Artlab en programmeert op vrij-
dagavond een van zijn traditio-
nele tablao flamenco’s. Op het 
programma: Oleo met Antonio 
Segura (gitaar), Serge Dacosse 
(bas), François Taillefer (per-
cussie) + genodigden: Lucas el 
Luco (dans) en Jose Ligero 
(zang).  
 
EXPO 
KLAAS VANDERPERREN 
Van 26 tot 29 november 
 
Klaas is een selfmade kunste-
naar die op jonge leeftijd het 
Cobra Museum voor Moderne 
Kunst in Amstelveen bezocht en 
toen al onder de charme kwam 
van Karel Appel en Asger Jong. 
Stilistisch is hij verwant met de 
jonge generatie  Urban 
Artists en kwam zo terecht bij 
Basquiat. Vanderperren zoekt 
zijn thema’s vooral in de popu-

laire cultuur, televisie en cele-
brities. Los van het schilderij is 
ook de titel veelbetekenend 
voor elk werk.   
 
STREET ART 
VERNISSAGE EXPO  
STREETARTPARCOURS 
Donderdag 2 december vanaf 
19u 
De tentoonstelling loopt ver-
volgens nog van 3 tot 9 decem-
ber van 14u tot 17u. 
 
Kom op donderdag 2 december 
bij FIRM de expo over het 
Streetartparcours ontdekken, 
met de nieuwe collectie ge-
pimpte vuilnisbakken, ontmoe-
ting met de kunstenaars van de 
drie nieuwe fresco’s,… In aan-
wezigheid van de artiesten Nova 
Dead, JP Poelman en Amandine 
Lesay. 

PLOEF 
BONAVENTURESTRAAT 10 
PLOEFPLUS@GMAIL.COM 
WWW.PLOEF.EU 

CONCERT 
STEVEN BROWN 
Zaterdag 6 november om 20u 
Reserveringen: 
ploefplus@gmail.com 
 
In deze nieuwe, persoonlijke en 
intieme formule brengt Steven 
Brown zijn oeuvre als mede-
oprichter van de legendarische 
cultgroep Tuxedomoon, met 
onder andere materiaal van de 
albums Holy Wars en Vapour 
Trail, naast andere stukken als 
solist (Brown Reads Keats, 
Brown Plays Tenco, Half Out...). 
 

CONCERT 
FRITES ET MOUSSAKA 
Donderdag 18 november om 
20u 
 
Voorstelling met verhaal en 
hoornmuziek 
 
FESTIVAL 
FESTIVAL RESONARE 
Zaterdag 20 november 
 
Festival  van experimentele mu-
ziek en muzikale improvisatie, 
georganiseerd door Mike Goy-
vaerts 
 
CONCERT 
NICOLAS  
EN EVA-ROSE THYS 
Zondag 21 november om 16u 
 
Contrabassist Nicolas Thys in 
concert samen met zijn dochter 
Eva-Rose op harp, met de jonge 
Malia Limbosh als gastdanseres 
 
WORKSHOP 
WORKSHOP SCHRIJVEN 
Zaterdag 13/11 en 27/11, van 
14u tot 16u 
 
CONCERT 
ALY 
Zondag 28 november om 17u 
 
Aly brengt een eerste EP met 
Franse chanson met jazz- en 
bluesinvloeden uit.  

GC ESSEGEM 
LEOPOLD I- STRAAT 329 
FACEBOOK @ESSEGEM 
ESSEGEM@VGC.BE 
02.427 80 39 
TICKETS.VGC.BE/ESSEGEM 

EVENT 
CAFÉ MAGRITTE 
Donderdag 4 november om 20u 
Gratis 
Covid Safe event 
 
De dagen korten, maar gelukkig 
lengen de avonden. Tijd voor 
knusse gezelligheid. Place to 
be? Taverne Ter Linden! Elke 
eerste donderdag van de maand 
kan je er terecht voor hapjes, 

PLOEF !

GC ESSEGEM
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drankjes, en een portie lokaal 
talent. Sarah Bourgeois bijt de 
spits af, met een avond waarin 
verhalen en taal centraal staan. 
 

WORKSHOP 
HEB JE ER AL  
AAN-GE-DACHT 
Donderdag 18 november, 25 
november en 2 december, van 
14u tot 15.30u 
8 € / 2 € (Paspartoe-kansen-
tarief) 
 
Iedereen vergeet wel iets. Nie-
mand ontsnapt hieraan en won-
dermiddeltjes bestaan (nog) 
niet. Vergeten betekent zeker 
niet altijd dat er een ‘probleem’ 
is. In deze drie opeenvolgende 
sessies krijg je een eenvoudige 
uitleg over hoe het geheugen 
werkt en wat belangrijk is om 
iets te kunnen onthouden. Je 
komt te weten wat er zoal ver-
andert aan je geheugen naar-
mate je ouder wordt. We 
wisselen de theorie af met spel-
len en leuke oefeningen. 
 

EVENT 
GROTE BRUSSEL HELPT 
SPAGHETTISLAG 
Zaterdag 27 november om 
17.30u of 19.30u 
10 €  
Covid Safe event 
 
Brussel Helpt, de jaarlijkse so-
lidariteitsactie van Bruzz en de 
gemeenschapscentra steunt dit 
jaar Nakama vzw, een enthou-
siast en ambitieus jongerencol-
lectief dat zich inzet voor 
kinderen en jongeren uit de 
meest kwetsbare buurten van 
Brussel. Draag je steentje bij en 
kom een lekkere spaghetti eten. 
Taverne Ter Linden kookt. 
 

FAMILIETHEATER 
IKILOLIKI 
Zondag 28 november om 11u 
Vanaf 2,5 jaar 
6 € (+12) / 4 € (-12) / € 2 (Pas-

partoe-kansentarief) 
Covid Safe event 
 
In Ikiloliki speelt blauw met rood 
en worden wit en rood een roze 
baby. De roze baby krijgt witte 
vleugeltjes en een blauwe staart 
en vliegt weg met de blauwe aap 
en de witte vogel ... Poppenspe-
ler Patrick Maillard, “onbekend” 
van De Grote Boze Wolf en 
Bumba, maakte speciaal voor 
zijn zoontje Emil en voor ieder-
een van 2,5 tot 4 jaar een zalig 
theatermomentje, met eigen-
gemaakte hummende muziek-
jes en twinkelende melodieën. 

LABOLOBO 
FIRMIN LECHARLIERLAAN 4 
INFO@LABOLOBO.EU 

CAFÉ LABOLOBO 
25 november en 23 december, 
van 14u tot 16.30u 
Gratis 
 
Tijd om samen naar hartenlust 
te kletsen, creatief te zijn of 
nieuwe projecten te bedenken. 
Sociale banden aanhalen, anek-
dotes vertellen bij een theetje, 
je laten verrassen door een ac-
tiviteit, alles kan. 

CBO 
JETSESTEENWEG 407 
WWW.CBO.BRUSSELS 
FACEBOOK :  
CBO C’EST BON D’ÊTRE OUVERT 

CBO 
BURGERCAFÉ  
Vrijdag 5 november, van 
18.30u tot 23u 
 

ZIN TV  
VIDEOWORKSHOP   
9, 16, 23 en 30 november, van 
13u tot 17u  

LABOLOBO

13 november 2021 
Jam’in Jette Indoor 
6 concerten  
met opzwepende muziek 

Als de dagen korter wor-
den en de koude z’n in-
trede maakt, weten we 

dat de indoorversie van Jam’in 
Jette eraan komt... Kleurrijke 
spots, een gamma aan instru-
menten, opzwepende muziek,…
! Jam’in Jette Indoor staat 
steeds garant voor magische 
momenten. Op 13 november 
kan u in het Centre Culturel te-
recht voor de nieuwe editie, 
met 6 concerten, afwisselend 
op twee podia. 
 
KERMESZ À L’EST  
(Balkan/Fanfare punk) 
Deze Brusselse fanfare combi-
neert balkanmuziek met metal 
en electro. Ze stellen hun nieuw 
album RDS-202 voor. 
 
SCHROOTHOOP  
(Junk Jazz) 
Schroothoop brengt jazz op ge-
recycleerde instrumenten, hand-
gemaakt uit allerlei objecten.  
 
ANA DIAZ  
(Flamenco/Jazz/Soul) 
De fantastische zangeres Ana 
Diaz leent haar stem voor aller-

lei projecten, van jazz tot hi-
phop, van soul tot flamenco! 
Benieuwd wat ze in petto heeft 
voor Jam’in Jette.  
PIWI LEMAN EXPOSANT 4  
(Franse Chanson/Rock) 
Franse chanson met een ste-
vige geut folk, rock, blues en 
punk.  
 
NIKITCH & KUNA MAZE 
(Jazz/Electronic) 
Nikitch en Kuna Maze zijn alle-
bei gepassioneerd door jazz en 
electro, hetgeen hen vaak de 
vergelijking oplevert met Flying 
Lotus of Erykah Badu.  
 
SOUL T  
(Afro-Jazz/Funk) 
Soul T brengt verhalen op 
soul-, afro-jazz- en funkmelo-
dieën, gedrenkt in positieve 
energie.  
 
• Jam’in Jette Indoor 

Zaterdag 13 november om 
18u 
Centre Culturel 
de Smet de Naeyerlaan, 145 
Toegang: 8€ 
Meer info: asblkwa.be
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SAJOU  
SPELAVOND  
Vrijdag 12 november, van 
19.30u tot 23.30u 
 

VELOKANIK  
PERMANENTIE  
EN PANNENKOEKENSLAG   
Zaterdag 13 november 
 

VOORSTELLING SCHRIJVER 
PERMANENTIE 
18 en 25 november,  
van 10.30u tot 12.30u  
 

SOUKIRAÏ  
STRIPBIBLIOTHEEK  
Vrijdag 19 november,  
van 20u tot 00u 
 

ZINNE  
WISSELLOKET  
EN PERMANENTIE  
Vrijdag 19 november,  
van 17u tot 19u 
 

AMNESTY INTERNATIONAL 
SCHRIJFACTIE EN  
VERKOOP VAN KAARSEN  
Vijdag 19 november,  
van 18u tot 21u  
Zondag 21 november,  
van 9u tot 12u           
 

AMNESTY INTERNATIONAL 
KINDERRECHTENPAR-
COURS 
Zaterdag 20 november,  
9u tot 12u           
 

OXFAM-WERELDWINKELS  
OXFAM-ONTBIJTEN  
(zie p. 11) 
20 en 21 november,  
van 8.30u tot 12u 
 

SINTERKLAASFEEST  
SINTERKLAAS OP BEZOEK 
BIJ CBO 
Zondag 28 november,  
van 13u tot 18u 
Gratis 
 
Naast een bezoekje aan de Sint 
hebben groot en klein redenen 

genoeg om op 28 november 
langs te gaan bij CBO: creatieve 
animaties, concerten, degusta-
tie hapjes of soep, het Repair 
Café, een bezoekje aan de ver-
schillende ruimtes van CBO, 
strips lezen bij Soukiraï, de ar-
tiesten bewonderen die er ten-
toonstellen of gewoon iets 
drinken aan de bar. Als kers op 
de taart kan iedereen iets kie-
zen uit de grote Weggeefplek 
‘Cadeauspecial’. 

KLASSIEK IN DE ABDIJ 
DIELEGEMABDIJ 
TIEBACKXSTRAAT 14 
TICKETS : 10 €  
(5 € STUDENTEN & 65+) 
RESERVEER ONLINE:  
WWW.JETTE.BE OF VIA 
CULTURE@JETTE.IRISNET.BE  
OF 02.423.12.65 

ENSEMBLE CLEMATIS 
7 november 2021 om 11u 
 
Ensemble Clematis onder-
scheidt zich van andere ensem-
bles door hun specifieke keuze 
voor barokmuziek. Met twee 
violen en basso continuo speelt 
Ensemble Clematis in de Abdij 
triosonates van Cavalli en Vi-
valdi. Maak u klaar voor een  
tijdreis naar de zeventiende 
eeuw. 
 

TOON FRET &  
VERONIKA ILTCHENKO 
5 december 2021 om 11u 
 
Voor het laatste concert van 
2021 palmen fluitist Toon Fret 
en pianiste Veronika Iltchenko 
de Abij in. De Russische pianiste 
Veronika Iltchenko speelt een 
thuismatch. Samen met fluitist 
Toon Fret vormt ze intussen 
reeds 10 jaar een duo. In de 
Abdij brengen ze werken van de 
Franse componisten Satie en 
Poulenc.

Van 13 tot 28 november 2021 
71ste Salon Jecta  
in de Abdij van Dielegem

De kunstkring Jecta is 
reeds 82 jaar oud en or-
ganiseert dit najaar haar 

71ste Salon Jecta. In de Abdij van 
Dielegem kan u het werk van 8 
leden van de kunstkring ont-
dekken. 
 

Van 13 tot 28 november kan u 
in de Abdij genieten van het 
werk van: 
 
• Marie-France Bruckman  

(olieverfschilderijen)  
• Francis Liesen  

(pastelschilderijen)  
• Ida Dotty Verbist  

(houtsnijkunst)  
• Godelieve Simons  

(fotografie)  
• Marcel Verhofstadt  

(olieverfschilderijen)  
• Serge Bennekens  

(mandala)  

• Kiki Baudrihaye  
(sculpturen)  

• en Nicole Lefebvre  
(sculpturen). 

 
De ideale gelegenheid om lokaal 
artistiek talent te ontdekken. 
 
Meer info:  
Kunstkring Jecta 
godelieve.simons@skynet.be 
0498.63.14.84    
 
• 71ste Salon Jecta  

Van 13 tot 28 november 2021 
Abdij van Dielegem 
Tiebackxstraat 14  
Van dinsdag tot zondag van 
14u tot 18u, gesloten op 
maandag 
 
Vernissage:  
Vrijdag 12.11.2021 om 19u 
(covid safe ticket)


